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احملاضرة الرابعة  :النموذج املعريف يف اختاذ القرار
يرتبط القرار ادلعريف بشكل أساسي دبفهوم " النسق العقيدي " حيث يكون النسق
العقيدي للفرد صانع القرار ىو احملدد األساسي ادلوجو لعملية ازباذ القرار ،وقبل التفصيل يف
عناصر النموذج ادلعريف الزباذ القرار من ادلهم التوقف عند مفهوم النسق العقيدي باعتباره
الركيزة األساسية يف ىذا النموذج .
ان الدراسات ادلتعلقة بالنسق العقيدي جاءت يف إطار ادلقاربات النفسية للسياسة
اخلارجية ويرجع االىتمام باألبعاد النفسية للسياسة اخلارجية اىل الثالثينات من القرن ادلاضي اال
ان اغلب تلك احملاوالت اجراىا علماء نفس متخصصون يف ربليل الشخصيات او علماء
النفس االجتماعي  ،وانصب الًتكيز يف البداية على علم نفس احلروب خاصة ما يتعلق بتحرير
الغرائز العدوانية كمسبب للحرب  ،ومع ذلك فان ىذه الدراسات مل تكن ذلا اثار كبرية على
دراسة موضوعات العالقات الدولية نظرا لًتكزيها على سلوك الفرد وتطبيقها على مستوى
الدول .
ان االىتمام اجلدي بادلقاربات النفسية يف العالقات الدولية بدا مع هناية اخلمسينات
وبداية الستينات منذ أن أشار " غابريال ادلوند " يف دراستو الكالسيكة اىل تغري احلالة ادلزاجية
يف السياسة اخلارجية األمريكية حيث بدا االىتمام بدراسة األيدلوجيات القومية بشكل عام
كما بدا االىتمام بدراسة الشخصية القومية وتأثريىا يف العالقات الدولية  ،وخاصة ما يتعلق
بالنمو النفسي لصناع القرار ومدى تأثريىا يف السياسة اخلارجية .
وبالرغم من كل ىذه اجلهود نستطيع القول ان ادلوجة األوىل من ادلقاربات النفسية قد
توجت بالفشل يف توضيح أمهية ادلتغريات النفسية يف ربليل السياسة اخلارجية ومت تدشني ادلوجة
الثانية منذ الدراسة الرائدة اليت قدمها " ىولسًت " (  ) 1962عن حادثة " بريل ىابر " حيث
اعترب ان فشل ادلخابرات األمريكية يف التصدي ذلذه الواقعة مل يتعلق بندرة ادلعلومات وإمنا
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باخلطأ يف تفسريىا ومنذ ذلك الوقت أصبح ىناك اىتمام دبوضوع ازباذ القرارات يف أوقات
األزمات وخاصة ما يتعلق بتأثري الضغوط النفسية ادلتعلقة خبصائص األزمة.
ان االىتمام العلمي ادلباشر بدراسة مفهوم النسق العقيدي بدات سنة

 1962من

خالل االسهامات اليت قدمها " ىولسيت " سنة  1962واليت اىتم من خالذلا بتحليل النسق
العقيدي لوزير اخلارجية االمريكي " جون فولسًت دالس " حيث قام ىولسيت بتحليل مضمون
 3542تصريح لو  ،اكتشف من خالذلا أن " دالس " لديو وجهة نظر ثابتة عن االرباد
السوفيايت اثرت على تفسري " دالس " للسلوكات السوفياتية  ،وقد وصف ىولسيت النسق
العقيدي لداالس بانو نسق " مغلق " وبناءا عليو خلص ىولسيت اىل التفريق بني النسق
العقيدي ادلفتوح والنسق العقيدي ادلغلق حيث ال ديكن للمعلومات القادمة من البيئة ان تغري
مكونات النسق العقيدي  ،اما النسق العقيدي ادلفتوح فيمكن للمعلومات القادمة من البيئة
تطويره  ،وقد عرفو ىولسيت النسق العقيدي بانو " رلموعة القيم واألفكار اليت يكوهنا صانع
القرار باعتباره شخصية مستقلة واليت على أساسها يتم التعامل مع البيئة اخلارجية.
إن منوذج القرار ادلعريف يرتبط يف العادة بادلواقف اليت تعرف ندرة يف ادلعلومات حيث
يشكل النسق العقيدي ىنا ادلتغري الوسيط بني ندرة ادلعلومات كتعبري عن مدخالت البيئة اليت
يتخذ فيها القرار وبني مضمون القرار النهائي كتعبري عن ادلخرجات حيث يكون للنسق
العقيدي امهية اكرب يف ادلواقف غري اليقينية واليت تشمل ثالث أنواع :
أ -ادلواقف اجلديدة  :أي ادلواقف اليت مل يتعود صانع القرار على التعامل
معها كتاخاذ قرار حرب أو الدخول يف ربالف عسكري
ب -ادلواقف الغامضة  :أي ادلواقف اليت ربتمل أكثر من تفسري واحد  ،كان
يتضمن ادلوقف معلومات متناقضة او معلومات ضئيلة جدا
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ج -مواقف اإلجهاد النفسي  :حيث تقل قدرة قدرة الفرد يف ظل اإلجهاد
النفسي على ازباذ القرار الرشيد.
ويف ظل كل ىذه األنواع من ادلواقف يضطر صانع القرار اىل اللجوء اىل نسقو
العقيدي ويرى االستاذ زلمد سيد سليم ان فهم مضمون النموذج ادلعريف الزباذ القرار جيب ان
يركز على استيعاب االعتبارات التالية :
* -إن وحدة التحليل يف منوذج القرار ادلعريف ىي الفرد صانع القرار.
* -إن ما جيب الًتكيز عليو يف إطار منوذج القرار ادلعريف ىو ربليل كيفية تأثري
النسق العقيدي للفرد صانع القرار كمجموعة معينة من ادلعارف على ازباذ القرار النهائي ،
حيث يلعب النسق العقيدي الدور االساسي يف ربليل معطيات ادلواقف احلاصلة يف ظل ندرة
ادلعلومات حوذلا.
ويرى األستاذ زلمد السيد سليم أن النسق العقيدي يؤثر على كل مراحل منوذج
القرار ادلعريف من خالل :
* -يؤثر النسق العقيدي على عملية ذبميع ادلعطيات اخلاصة بادلوقف الذي
يتخذ يف إطاره القرار حيث ال يتقبل الفرد صانع القرار أي معطيات ال تتوافق مع مكونات
نسقو العقيدي
* -ان البدائل اليت يتم ربديدىا ال تكون مرتبطة بادلعطيات ادلوضوعية
للموقف احلاصل بقدر ما يتم حصرىا يف عدد معني من البدائل اليت تتوافق مع النسق العقيدي
للفرد صانع القرار .
* -حىت ربديد األىداف ادلتوخاة من قرار معني ترتبط يف النموذج ادلعريف
الزباذ القرار بالنسق العقيدي للفرد صانع القرار
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* -اذا كان حساب سلاطر القرار يف النموذج العقالين الزباذ القرار تتم على
اساس موضوعي حبت  ،فانو يف منوذج القرار ادلعريف فان حساب سلاطر قرار معني تكون مرتبطة
دبدى توافقو مع النسق العقيدي لصانع القرار  ،أي أن القرار الذي يعترب متضمنا دلخاطر كبرية
ىو القرار الذي يبتعد قدر اإلمكان عن مضمون النسق العقيدي لصانع القرار.
إن تطبيق منوذج القرار ادلعريف دير بالضرورة على ربليل النسق العقيدي للفرد صانع
القرار وديكن االستعانة يف ذلك باإلطار التحليلي الذي قدمو الكسندر جورج والذي يقسم
النسق العقيدي اىل مستويني :
أ -العقائد الفلسفية  :واليت تشمل
 -1طبيعة العامل السياسي :
 ىل ىو عامل صراعي مت تعاوين ؟ ىل الصراع نتيجة الطبيعة البشرية ام نتيجة الفوضى الدولية ؟ ىل يتحقق السالم عن طريق التوازن ام عن طريق العدالة ؟ -2التفاؤل السياسي  :ىل يتوقع القائد ربقيق اىدافو دائما ام ال
 -3دور القائد يف العملية السياسية  :ىل يراىن القائد على نفسو فقط يف العملية
السياسية ام بالتعاون مع اطراف اخرى
ب -العقائد االدائية :
 -1منهج اختبار االىداف السياسية :
 -ىل خيتار القائد اىدافا سياسية مثالية ام أىداف سياسية قابلة للتحقيق؟
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 ىل ديلك القائد مرونة يف التنازل عن بعض االىداف وتعديها --2منهج ربقيق األىداف السياسية :
 ىل حيقق القائد أىدافو عن طريق األسلوب التدرجي أم األسلوب االندفاعي -3اإلسًتاذبية  :ما ىي اإلسًتاذبية ادلفضلة عند القائد ىل ىي اإلسًتاذبية التوفيقية
أم الردعية أم العدوانية
 -4ادلخاطرة السياسية :ىل حيب القائد إتباع سياسات تتضمن نوع من أنواع
ادلخاطرة ؟
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احملاضرة اخلامسة :منوذج التحليل اإلدراكي
ديثل عنصر اإلدراك احد العناصر الرئيسة يف فهم سلوك الدول  ،وىو على ىذا
األساس احد العوامل ادلهمة ادلؤثرة يف عملية ازباذ القرار  ،ويشري منوذج التحليل اإلدراكي اىل
ان عنصر اإلدراك يؤثر يف عملية صنع القرار وازباذىا من خالل مظهرين رئيسني :
أوال -تأثري سوء اإلدراك على عملية اختاذ القرار
يعترب سوء اإلدراك من احملددات غري العقالنية ادلؤثرة يف السياسة اخلارجية للدول وىو
يعين يف معناه األكثر شيوعا الفارق بني ما ىو حاصل يف واقع البيئة اخلارجية للدولة وما يعتقد
صناع القرار انو حاصل فعال ويعرب " سنايدر " عن سوء اإلدراك يف حلظات الصراعات
واألزمات بادلقولة الدقيقة التالية « إما أن تكون متشددا وقاسيا مع اخلصم لغرض ردعو ولكن
مع تواجد اخلطر يف استثاره غضبو او خوفو ومن مث تصعيد النزاع ا وان تستجيب لو على أمل
احلد من مصادر النزاع ولكن مع وجود خطر تقوية موقفو شلا يؤدي بو اىل حسابات خاطئة
حول قراراتو وتلك ادلسببات والنتائج تشكل مأزقا متكررا يف العالقات الدولية واحلل العقالين
ذلا يعتمد على التقديرات الصحيحة لتطلعات اخلصم فان كانت أىدافو زلددة فاالستجابة
لتطلعاتو احملدودة ردبا تكون اقل كلفة من الدخول يف صراع قوة معو ولكن إن كانت غري
زلدودة  ،فاالختيار العقالين يتمثل يف ردعو باستخدام قوة مساوية مع وجود التصميم
واالستعداد الستخدامها »
وىناك مقاربتان عامتان لتعريف سوء اإلدراك تتعامل معو األوىل كنتيجة والثانية
كعملية وطبقا لألوىل يعد سوء اإلدراك دبثابة الفارق بني اإلدراك والواقع  ،أما الثاين فريتبط
بعملية صنع القرار اليت تتجاوز النموذج العقالين يف معاجلة ادلعلومات  ،وسوء اإلدراك ىو
سلوك متكرر يف العالقات بني الدول إىل درجة حديث "سنايدر "عن ادلعضلة االدراكية ،
وسوء اإلدراك يظهر على أكثر من مستوى فهناك أوال سوء اإلدراك يف تقدير قدرات اآلخرين
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واليت ينعكس عليها بشكل مباشر تشكل أوضاع احلرب والسالم فجون ىريز يعترب أن التقدير
ينش عموما من نقص ادلعلومات حيث تتسم
اخلاطئ ىو السبب األكثر أمهية للحرب وىو أ
البيئة الدولية بكوهنا معتمة شلا جيعل من الصعب تقدير قدرات الدول األخرى  ،كما أن سوء
تقدير القدرات قد يكون سببا يف تشكل وضع السالم فادلبالغة يف تقدير قدرات اخلصم قد
تفضي بالدولة إىل اإلحجام عن ادلبادرة إىل احلرب أو تأجيلها إىل ظروف أخرى
وبصورة عامة فان سوء اإلدراك يأخذ  4صور أساسية كما يرى" روبرت جريفيس"
 -1سوء إدراك قدرات اآلخرين  :وىذا ينعكس بشكل مباشر على تشكل أوضاع
السالم واحلرب" فجون ىريز" يعترب أن التقدير اخلاطئ ىو السبب األكثر أمهية للحرب وىو
ينشا عموما من نقص ادلعلومات الن البيئة الدولية تتسم بالغموض  ،كما ان سوء تقدير
القدرات قد يكون سببا يف تشكل وضع السالم فادلبالغة يف تقدير قدرات اخلصم قد تفضي اىل
االحجام عن ادلبادرة باحلرب او تأجيلها اىل ظروف أخرى.
 -2سوء إدراك نوايا اآلخرين  :إذ ال توجد قرائن ديكن االعتماد عليها لتحديد
نوايا الفواعل األخرى فصناع القرار عادة ما يلجاءون اىل إخفاء نواياىم هبدف منع التشويش
على ربقيق أىدافهم  ،وحىت اذا ما مت اللجوء اىل استخدام " االثر الرجعي " من خالل ربليل
موقف تارخيي لتحديد النوايا فان ذلك ليس وسيلو مضمونة الن صناع القرار ال يتصرفون
بنفس الطريقة السابقة بالضرورة حىت إذا تعرضوا لنفس ادلوقف مرة أخرى  ،كما أن الًتكيز على
" تفضيالت " صناع القرار مل حيل ادلشكلة الن تفضيالت صناع القرار ليس ثابتة أيضا.
.

 -3سوء إدراك التهديدات:وىو يشمل من جهة ادلبالغة يف تقدير قدرات ادلنافسني

كما يشمل ادلبالغة يف تقدير نظرهتم العدائية.
 -4سوء إدراك ومسألة االستهداف :أي ادلبالغة يف اعتبار الذات زلال لالستهداف
من طرف اآلخرين وىذا يؤدي يف كثري من األحيان ازباذ قرار خوض النزاع ارتباطا بسوء إدراك
حجم االستهداف ادلوجو لطرف

معني.
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ويف كل ىذه احلاالت فان عنصر سوء اإلدراك ىو يبدو عنصرا مؤثرا يف علمية ازباذ
القرار حيث ان ربليل سوء اإلدراك يف السياسة اخلارجية يستدعي بالضرورة التوقف عند ما
يسميو ادلنظرون يف رلال السياسة اخلارجية بالتحيزات اإلدراكية وىي تشمل نوعني من
التحيزات:
أ -التحيزات ادلعرفية  :وىي ادلرتبطة بسوء التعامل مع ادلعلومات الواردة من البيئة
اخلارجية وىي تشمل صورتني أساسيتني  " :االنغالق ادلعلومايت " و" االنتقاء ادلعلومايت " اما
االنغالق ادلعلومايت فريتبط بتصور فاعل معني انو مجع ادلعلومات الكافية الزباذ القرار يف حني
أن معطيات الواقع تشري اىل وجود معلومات اكثر أمهية مل يتم ربصيلها  ،اما االنتقاء ادلعلومات
فريتبط باختيار صانع القرار دلعلومات معينة قد يظهر أهنا مل تكن ىي ادلعلومات ادلالئمة الزباذ
ادلوقف أما دلاذا ربدث التحيزات ادلعرفية فذلك مرتبط بالعوامل التالية:
-

الصور النمطية اليت حيملها فاعل معني عن سلوكات الفواعل األخرى قد

تكون عامل مضلل يف التعامل مع ادلعلومات
-

التضارب يف تفسري ادلعلومات وخاصة بالنسبة للدول اليت يصنع يف القرار

اخلارجي يف إطار مجاعي حيث قد حيدث تضارب يف تفسري ادلعلومات بني أكثر من جهاز
بريوقراطي او ما يسميو " ىولسًت " بادلساومة البريوقراطية.
-

االعتماد على ادلواقف التارخيية  :فبعض صناع القرار حيللون مواقف سابقة

لألطراف األخرى ويستندون اليها يف مجع ادلعلومات ادلرتبطة بادلوقف الراىن يف حني ان التعامل
مع ادلواقف خيتلف من مرحلة اىل أخرى.
ب -التحيزات الرغبوية  :وىي مرتبطة دبا يسمى التفكري الرغبوي عند صناع القرار
حيث يعتقد صانع قرار معني ان ما يرغب فيو مطابق دلا ىو موجود يف الواقع فعال يف حني ان
ذلك ال يكون صحيح بالضرورة.
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ثانيا -تأثري التباينات اإلدراكية على اختاذ القرار :
حبكم انو ال يوجد معيار زلدد لقياس دقة اإلدراك فان التباينات اإلدراكية تصبح عامل
أساسي يف صنع قرارات الدول اذباه بعضها البعض وىو ما تعرب عنو فكرة احلافز واالستجابة كما ىو
موضح يف الشكل التايل :

سلوك
ادراك الدولة أ
لسلوك ب

التعبير عن
النوايا

ادراك
الدولة ب

تعبير عن
النوايا

لسلوك أ

سلوك
منوذج احلافز واالستجابة ( ادلصدر زلمد سيد سليم  :ربليل السياسة اخلارجية )
يشرح زلمد السيد سليم تأثري التباينات اإلدراكية بني الدول ( يف النموذج دولتني لتسهيل شرح
النموذج ) على عملية ازباذ القرار كما يلي :
 -1أي حادثة تقع بني الدولتني تعترب حافز يتم إدراكو بطريقو معينة ويتحول اىل تقدير موقف
عند عملية ازباذ القرار
 -2بعد إدراك ادلوقف تتجو الدولة اىل التعبري عن نواياىا وخططها اذباىو
 -3يؤدي ىذا التعبري اىل سلوك معني يتحول اىل حافز يتم ادراكو بطريقة معينة عند الدولة
االخرى
 -4عملية اإلدراك ىي متغري وسيط بني احلافز واالستجابة عند ازباذ القرارات
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 -5كل ما يزداد أمهية العوامل اخلارجية يف إدراك صانع القرار كل ما يكون ذلا تأثري اكرب على
عملية ازباذ القرار.
 -6أىم عنصر يتم الًتكيز عليو بالنسبة ألدراك صانو القرار يف ازباذ قرار معني ىو ما إذا كانت
العوامل اخلارجية تشكل فرص أم قيود ألىداف الدولة
 -7طبيعة إدراك صانع القرار عنصر الزمن وما إذا كان يف صاحل ازباذ قرار معني ام ال.
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احملاضرة السادسة  :التعقد وعملية اختاذ القرار
توصف العالقات الدولية الراىنة بالعامل ادلعقد  ،الذي يتسم خبصائص زبتلف عن األنساق
الدولية اليت عرفت على مر التاريخ  ،وقد انعكس ىذا التعقد على اجلهود ادلنهجية يف ربليل العالقات
الدولية بصورة عامة  ،دبا فيها تلك ادلتعلقة بفهم عملية ازبذا القرار  ،حيث يرى أنصار ابستمولوجيا
التعقد أن ىذه العملية  ،قد اصبحت تتم دبنطق سلتلف كنوع من التكيف مع متطلبات العامل ادلعقد.
من ادلهم قبل التطرق اىل اخلصائص اجلديدة اليت اكتسبتها عملية صنع القرار ىو التوقف عند
فكرة التعقد ومظاىرىا ادلنهجية والعملية  ،اما من الناحية ادلنهجية فان فكرة التعقد جاءت
ابستومولوجيا التعقد لتغري طريقتنا يف ربليل الظواىر وادلوضوعات ادلختلفة وتزداد أمهيتها يف حقل
العالقات الدولية حبكم مشولية الظواىر يف ىذا احلقل ادلعريف وىي تستند إىل ادلرتكزات التالية (
حسب برايان كاستيالين و فريديريك ىافريت )  - :جتاوز مبدأ االختزال :فالرؤية الكالسيكية دربت
تفكرينا على منطق االختزال حبيث أصبحنا حنذف كل ما يشوش علي العملية البحثية من تناقضات
وتفاعالت *طبيعة العالقة السببية :فالرؤية الكالسيكية ترى أن كل السلوكيات واألحداث إمنا تقوم
على وحدة اذباه العالقة السببية بني عنصر السبب وعنصر النتيجة ،بينما تفًتض ابستومولوجيا التعقد
أن التفاعالت يف الواقع ىي أعقد من ذلك إذ أن ىناك تبادل لألدوار بني السبب والنتيجة * مبدأ
الالخطية :إذ تفًتض الرؤية الكالسيكية أن الظواىر و األوضاع ادلختلفة تتطور دائما يف اذباه خطي
بغض النظر عن بطئ أو سرعة ىذا التطور ،يف حني ترى ابستومولوجيا التعقد أن األوضاع الفعلية ال
يتطور بشكل خطي وإمنا قد يرتد وضع معني إىل حالة مناقضة ذلا أو قد يتمدد إىل أوضاع مل تكن
متوقعة.
يشري "روبرت كيلًت" يف ىذا السياق اىل ان البيئة الدولية ادلعقدة قد فرضت مراعاة جانبني
أساسيني يف إنتاج ادلعرفة النظرية وادلنهجية :
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أ -ان كل االطر النظرية وادلنهجية اليت ديكن انتاجها جيب ان تراعي فكرة " الاليقني " ألنو
يعترب من اىم خصائص البيئة الدولية ادلعقدة
ب -ضرورة ذبنب التفكري السبيب ادلباشر ذلك ان العالقة بني األسباب والنتائج يف البيئة
الدولية ادلعقدة تتضمن عديد ادلتغريات الوسيطة .
اما "ادغار موران" فريى ان التفكري ادلعقد يرتبط بثالثة مبادئ رئيسية :
 -1جدلية النظام والفوضى  :يرفض الفكر ادلعقد التفكري التقليدي الذي يرى باستحالة اجلمع
بني ادلتناقضني ا وان ىذا اجلمع يًتتب عليو بالضرورة نشاة مركب ثالث ( التفكري اذليغلي ) اذ يرى
التفكري ادلعقد ان ال يوجد أي اشكال يف اجلمع بني الفوضى والنظام فالنظام ادلعقد ىو النظام الذي
يتضمن نسيج من األحداث وادلصادفات اليت تشكل قدر من الفوضى وقدر من النظام حبيث ديكن
تلمس مالمح االنتظام حىت يف ظل بيئة فوضوية.
 -2السببية الدائرية بدل السببية ادلباشرة  :ىذا ادلبدأ يقوم على أن ىناك تبادل للدوار بني
األسباب ( العلل ) والنتائج ( ادلعلوالت ) حيث أن كل منهما يؤثر يف األخر فيكون سببا ونتيجة يف
الوقت ذاتو.
 -3مبدأ اذللوغرام  :يعين ىذا ادلبدأ انو مثل ما أن الكل يعرب عن رلموع أجزائو فان كل جزء
يعرب أيضا عن النسق الكلي ألنو يتضمن خصائص ىذا الكل.
بناءا على ىذا فان أنصار فكرة التعقد يف ربليل العالقات الدولية الراىنة يرون ان فهم ادلنظومة
الدولية جيب أن يراعي االعتبارات التالية :
أ -انو جيب اخلروج من اجلدل التقليدي عما اذا كان جيب وصف ادلنظومة الدولية بادلنظومة
الفوضوية  ،أو ادلنظومة ادلنظمة  ،حيث ان ادلنظومة الراىنة من حيث كوهنا منظومة معقدة ديكن أن
تتيح استخراج مؤشرات االنتظام حىت يف ظل استمرار الطابع الفوضوي
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ب -أن تفسري األحداث جيب أن يبتعد عن منطق العالقة بني األسباب والنتائج تسري يف
اذباه واحد زلدد مسبقا بل اهنا ىناك تبادل للدوار بني األسباب والنتائج يف تفسري األحداث
والسلوكات والظواىر الدولية.
ج -أن كل الدول باعتبارىا ( أجزاء ) من ادلنظومة الدولية فان ترتبط مع بعضها البعض دبنطق
شبكي حبيث أن سلوكاهتا ديكن أن تعرب عن خصائص ادلنظومة الدولية بشكل عام.
ويلخص الباحث زلمد عبد هللا يونس خصائص البيئة الدولية ادلعقدة يف الوقت الراىن فيما يلي :
 -1التعدد غري القابل للحصر  :أي أن أي حدث أو ظاىرة يف العالقات الدولية أصبحت
تؤثر فيها رلموعة من العوامل ادلتعددة اليت ال يسهل إخضاعها للفصل التحكمي
 -2الالخطية  :أي أن تطور اإلحداث مل يعد من ادلمكن تربيره من ناحية منطقية ومًتاكمة
 -3انتفاء السببية  :أي انو يف ظل بيئة دولية معقدة فانو مل يعد من السهولة ربديد عالقة
واضحة بني األسباب والنتائج
 -4الاليقني  :أي تزايد معدل حدوث ربوالت وأحداث مفاجأة مل يتم توقعها
 -5اندماج السياقات  :ال يوجد أي حدث أو سلوك مرتبط بسياق معني وإمنا ىناك تداخل
للسياقات الداخلية واإلقليمية والدولية.
يشري ذات الباحث اىل النموذج الذي طرحو كل من" ديفيد ستورن " وماري بون " وىو
منوذج الزباذ القرار يف إطار بيئة دولية معقدة يستند اىل ادلرتكزات التالية حيث يرتبط ىذا النموذج
بشكل كبري بفكرة " الاليقني " اليت تعترب إحدى اخلصائص األساسية للبيئة الدولية ادلعقدة .
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أ -الًتقب احلذر :أي انو يف البيئة الدولية ادلعقدة عادة ما تتصف األحداث يف بدايتها
بالغموض ولذلك يفضل عند صناع القرار انتظار وقت معقول لتجميع ادلعطيات الكافية حول
األحداث ادلختلفة.
ب -هتيئة السياق  :أي توجيو عملية ازباذ القرار اىل التحكم يف تداعيات تلك األحداث
طادلا ان القدرة على توقعها تزداد تقلصا يف بيئة دولية معقدة.
ج -توسيع النطاق  :أي توسيع اجلماعات ادلنخرطة يف عملية ازباذ القرار
د -الًتكيز على السيناريوىات ادلستبعدة  :أي أن مساحة االىتمام بالسيناريوىات غري ادلتوقعة
يف عملية ازباذ القرار جيب أن تكون أكثر حجما.
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